Změnový list k DMF pro e-monografie 2.2.1 vůči 2.2 (vydáno 12.9. 2018)
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-
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úprava popisu, pro koho je DMF určena, pro jaké dokumenty slouží a oprava překlepu
v normě, která má být použita (část 1.1)
aktualizace nefunkčního odkazu (část 1.2, čČNB)
doplnění chybějící povinnosti RA (recommended if available) ve výčtu povinností
(část 1.2, význam pole „povinnost“)
odstranění matoucího používání AIP a SIP balíčků v rámci DMF. Vydání DMF ve
verzi 2.2 vycházelo z interních potřeb a definovalo podobu SIP a AIP balíčku tak, jak
s nimi pracuje Národní knihovna, kdy SIP balíček byl tvořen daty a metadaty u nichž
se očekávalo další zpracování pro tvorbu balíčků vhodných k uložení. Se
zpřístupněním DMF veřejnosti bylo třeba tyto definice upravit v souladu
s očekávaným využitím standardu. Nově je balíček SIP balíčkem dat a metadat, jež
jsou vhodné k dlouhodobému uchovávání, která dodává producent do systému LTP
(část 1.3 a 2.2)
přepis číslovky slovem (část 1.4)
přeformulování pokynů k pojmenování balíčků (část 2.1, pojmenování balíčků)
doplnění definice originální kopie a upřesnění pokynů k pojmenování souborů (část
2.1, pojmenování souborů)
připsání chybějícího souboru MD5 do tabulky obsahu SIP balíčku (část 2.2)
doplnění chybějících volitelných úrovní do definic jednotlivých typů dokumentů (část
2.3.1 a 2.3.2)
oprava překlepu v popise elementu <packageid> v souboru info.xml (část 3.1)
úprava hodnoty elementu <mets:mets type> na electronic_monograph (část 3.2)
úprava pokynů k plnění subelementu <metsHdr:name>(část 3.3)
smazání prefixů, které nejsou aplikovatelné na tuto DMF (část 3.4, 3.5)
doplnění chybějící úrovně kapitoly v popisu struktury monografického dokumentu
(část 3.4, 3.5)
připsání chybějících hodnot atributu ID v <dmdSec> pro zápis v Dublin Core (část
3.4, 3.5)
smazání zdvojených polí <mets:roleTerm type> a <mets:roleTerm authority> na
úrovni svazku u záznamů v RDA (část 3.4.2)
smazání nadbytečných pojmů type a authority v sloupci „element DC“ u subelementu
<mods:placeTerm> na úrovni svazku u záznamů v RDA (část 3.4.2)
úprava chybného umístění atributu <type> u elementu <role> na úrovni kapitoly u
záznamů v RDA i AACR2 (část 3.4.3 a 3.5.3)
oprava překlepu <de:subject> na správný tvar (několik případů)
odstranění zdvojení elementu <mods:classification> na úrovni kapitoly u záznamů
v AACR2, zachování s povinností R (část 3.5.3)
v <objectCharacteristicsExtension> odstraněn odkaz na schéma v popisu pole a místo
toho je tato informace obsažena v doplněných atributech <xmlns:docmd> a
<xsi:schemaLocation> elementu <docmd:document> (část 3.6.1)
k elementu <docmd:document> doplněn kořenový element <ndktech:ndktech>
s atributy (část 3.6.1)
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přidání číslování stran v celém dokumentu

